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Klanten die jouw waarde zien

kiezen niet voor het meest betaalbare, maar wie of wat het beste resultaat geeft. 
jouw specifieke toegevoegde waarde aan hun leven of zichzelf zien 
snel goede resultaten kunnen halen
al voor 90% op weg zijn naar het resultaat waar jij ze bij kan helpen
écht goed geholpen willen worden
actie en verantwoordelijkheid nemen
ambitieus zijn en hunkeren naar een grote transformatie
het minst tijd van jou nodig hebben, maar juist zelf aan de slag gaan en uitrijken als dat
nodig is
willen investeren en ervaring hebben met hogere bedragen betalen
al eerder hebben geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling en dus weten wat het effect
kan zijn op hun leven
goed betalingsgedrag laten zien
je grenzen respecteren
meteen met je in gesprek willen en niet heel veel aanmoediging nodig hebben (geen
funnels of eindeloze content voor ze zich inschrijven)
besluitvaardig zijn. 

Werken met de allerbeste klanten

We werken in het transformationele ontwikkelingsveld. Dat wat jij biedt of waar jij vrouwen bij
ondersteunt, houdt een verandering in. Het brengt ze van A naar B of misschien wel naar Z. 

De fijnste deelnemers zijn dan ook vrouwen die jouw waarde zien, jouw inhoud ter harte
nemen en daar iets mee gaan dóen. Niet alleen tijdens het programma, maar ook in haar
dagelijks leven. Want dat is waar de verandering blijvend en voelbaar heeft te zijn. 

Die verandering vindt op verschillende lagen plaats. Op het fysieke, het emotionele, het
persoonlijke, het transgenerationele, het spirituele én het praktische. Dat is een hele kluif. 
Daarom vraagt dit werk zowel leiders als deelnemers die dat gehele stuk kunnen dragen. 

Je zult dus heel helder moeten zijn over het soort deelnemers dat je wil aantrekken voor je
programma en tegelijkertijd ook zélf de leider worden die dit gedrag of energie spiegelt en
kan dragen. Als jij helder over je grenzen bent, kan je deelnemer ze respecteren. Als jij durft te
investeren in een transformationeel programma, kan je deelnemers dragen die dat bij jou ook
doen. Jullie gaan beide gelijk op. 

Het vinden van deze klanten (10-20% van je potentiële deelnemers) vraagt kennis over wie zij
zijn en wat zij nodig hebben. 

Dit zijn vrouwen die...

en daarvoor willen betalen


